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За хлеб моли 70.000 људи
Б. СТЈЕЉА
Министарство рада први пут направило детаљну евиденцију о структури
корисника социјалних помоћи. Сваки трећи припада некој од „осетљивих група“:
инвалиди, избеглице, бескућници, Роми
Готово трећина грађана који куцају на врата центара за социјални рад широм земље, припада
некој од „осетљивих група“. На списку оних који су тражили новчану помоћ, бесплатне оброке,
дрва за огрев, књиге, гардеробу, налази се скоро 70.000 имена, а убедљиву већину чине Роми.
По броју захтева, одмах иза ове „највеће националне мањине“, налазе се и особе са
инвалидитетом, али и расељени, повратници, бескућници, жртве трговине људима...
Према тек обрађеним подацима, јасно се може видети да су у овој групи „клијената“ социјалне
заштите најзаступљенији они ромске националности, и њих је 69,3 одсто, а да су међу указаним
помоћима најбројнија новчана давања.
- Од центара за социјални рад је 222.482 особе у прошлој години затражило и добило неку
новчану помоћ, а чак 64.349 је било из неке од посебно осетљивих група - каже Живорад Гајић,
директор Завода за социјалну заштиту који је и спровео овај посао у пракси.
Тако је чак 44.583 Рома током прошле године живело од државне помоћи. Њих 17.013 је
добијало накнаде редовно, а још 15.919 остварило право на једнократну помоћ јер су се нашли у
непредвиђеној животној ситуацији, па им је била неопходна донација за лекове, сахрану,
превоз до болнице, поправку крова... Остали 11.651 добио је новац у ограниченом периоду или
увећане додатке услед тешких здравствених тегоба.
РАНИ БРАКОВИ ПРОБЛЕМИСТОКА У Неготину додају да они, у односу на остатак Србије,
имају своје специфичности када су у питању корисници услуга из центара за социјални рад.
- У нашем крају многи новац зарађују преко границе и зато у нашој структури корисника нема
оних који се посебно издвајају - каже Вукосава Делетић из неготинског центра за социјални
рад. - Али ми смо годинама имали проблем са малолетницама које се веома рано удају. И та је
пракса данас промењена, па смо од почетка ове године имали само два таква захтева.
У укупном року корисника нешто мање је учешће особа са инвалидитетом и оно обухвата 12,1
одсто случајева. Интерно расељена лица су следећа група, која обухвата 11,9 одсто или сваког
десетог корисника, а све остале угрожене групе су заступљене мање.
У Заводу додају и да у реалном животу има сасвим сигурно још више оваквих корисника, али
због методологије која се тек уходава ови су подаци још непотпуни.
- Извесно је да у Србији има више од 159 бескућника или 1.017 избеглица који су се обратили
центрима, али нису нам сви центри одговарали довољно прецизно на наше упитнике - кажу у
Заводу.
Ту тезу потврђују и у локалним центрима за социјални рад.
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- Краљево је још од 1999. године општина у којој је број расељених у односу на укупно
становништво највећи. Зато је у нашем центру ова група осетљивих корисника убедљиво
најзаступљенија - каже Светлана Станић, заменица директора краљевачког центра за
социјални рад. - А најчешће нам се обраћају тражећи новчану помоћ, али и туђу негу и
једнократна давања.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:390843-Obustavlja-se-automatsko-gasenje-firmi

Обуставља се аутоматско гашење фирми
Д. И. КРАСИЋ
Предузећа чији су рачуни у блокади дуже од годину дана не морају више да
страхују да ће "нестати" кроз аутоматски стечај
РЕДУЗЕЋА чији су рачуни у блокади дуже од годину дана не морају више да страхују да ће
"нестати" кроз аутоматски стечај. Ово произилази из одлуке Уставног суда, по којој су све
одредбе закона које регулишу покретање стечаја због блокаде рачуна - неуставне. Тако је и
Народна банка Србије обуставила даље обавештавање привредних судова о блокираним
рачунима фирми.
Ова одлука свакако ће обрадовати оне који су тренутно у блокади. Нажалост, одлука је ступила
на снагу 25. јула, објавом у "Службеном гласинику", тако да не важи за предузећа која су статус
блокаде испунила пре овог датума.
А таквих није мало.
Одредбе о аутоматском стечају примењују се већ три године, од 2010. Прво су на овај начин
гашена предузећа чији су рачуни у блокади више од три године. Потом, у 2011. години, услови
су пооштрени, па су у аутоматски стечај ишли они са двогодишњом блокадом, да би у овој
години услов био 12 месеци блокираних рачуна.
Поступак је био следећи: НБС, по закону, сваког месеца шаље списак блокираних фирми
надлежним привредним судовима по градовима у Србији, који, потом, покрећу предстечајне
поступке. Ако се нико од поверилаца не јави у року од 60 дана и не покрене редован стечај,
предузеће иде у такозвани аутоматски стечај, где сва уновчена имовина, после намирења
трошкова, иде држави Србији.
До сада је, на овај начин, аутоматски угашено око 16.500 предузећа. За прве две године
примене закона услов за овакав стечај стекло је 24.465 фирми. У истом периоду из регистра
привредних друштава избрисано је њих 15.607. Ситуација у 2012. години нимало није боља:
рачуне блокиране годину дана у континуитету има тачно 11.231 фирма. Из регистра је
избрисано још близу 900 предузећа.
БРИСАЊЕ КОМПАНИЈА
АГЕНЦИЈА за привредне регистре неће, по службеној дужности, брисати фирме које су
испуниле услове за принудну ликвидацију. Због мањкавости Закона о привредним друштвима,
који не регулише прецизно ни добровољни, а камоли поступак принудне ликвидације, све се
одлаже - до даљњег. Тако ће око 2.600 предузећа ипак наставити да послује, све док држава,
новим изменама и допунама закона који се примењује од 1. фебруара ове године, не уреди и
ово питање.
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Половина не одради пун стаж
Б. СТЈЕЉА
И даље мало оних који одрађују радни век од 35 година за жене и 40 за мушкарце.
Од 709.62
Запослени у Србији све више продужавају свој радни век, али је и даље, у укупном броју
пензионера, сасвим скромно учешће оних који су заиста и одрадили пун стаж. Тако је од
709.623 оних који су зарађивали у државној управи, администрацији, јавним службама и
предузећима, мање од половина њих, тек 324.744, на послу провело више од 35 година,
односно 40, ако је реч о „јачем полу“. У другим делатностима овај је однос још неповољнији.
- У категорији запослених је у 2008. пун стаж одрадило 40,4 одсто радника, а у прошлој години
се тај проценат попео на 45,8 одсто - објашњава Јелица Тимотијевић из Фонда ПИО. - А
проценат оних који су се бавили приватним послом, а потом се пензионисали са пуним стажом,
пре четири године је био 29,4 одсто, а данас је 39,2 одсто. То значи да је 2008. од 21.322
старосна пензионера, пун стаж имало њих 6.282, док је сада међу 29.381 пензионером са пуним
стажом њих 11.527.
Најтеже се границе померају међу пољопривредницима. Пре само четири године је у пензији
било 186.430 земљорадника, али је само њих 379, односно тек 0,2 одсто, имало стаж дужи од
три и по деценије. У 2011. се овај проценат попео на 1,2 одсто.
- Није исто радити на пољу и у канцеларији, па је самим тим то један од могућих узрока због
чега је толико мало пољопривредника на свом послу провело свих 40 година обављајући тежак
физички посао - сматра Владимир Станковић, начелник Сектора за остваривање права из
ПИО. - А управо од тога колико је ко радио зависи и будући износ пензије.
ЧИНОВНИЦЕ НАЈДУЖЕ ТРОШЕКако прогнозирају у Фонду ПИО, просечна пензионерка из
категорије запослених ће своје чекове подизати до свог 75. рођендана, односно 19 пуних
година, док ће њен колега пензију уживати три године мање. Некадашњи приватни
предузетници крцкаће зарађено у просеку 12, а пољопривредници 13 година.
Зато, потврђују у Фонду ПИО, не чуди што су ратарима примања убедљиво најскромнија, па
данас, у просеку, подижу само 9.706 динара, односно тек 24 одсто просечне републичке плате.
- Висина нечије пензије зависи од тога колико су дуго уплаћивани доприноси. Што је неко дуже
уплаћивао и што су износи били већи, утолико је и пензија већа - додаје Станковић и
објашњава да висина пензије зависи и од просечне плате коју су ти бивши радници зарађивали
у прошлости.
Тако би они који су се бавили администрацијом и управом на добро плаћеним позицијама као
што је менаџмент, банкарство, економија, медицина, али и приватним предузетништвом,
могли да примају пензију и изнад 100.000 динара, наравно под условом да су одрадили пун
стаж. Њих је, међутим, веома мало и у овом тренутку тек 155 пензионера у Србији подиже
чекове на којима су износи изнад хиљаду евра.
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МИЛИОНЕРИ СЕ МОГУ НАБРОЈАТИ НА ПРСТЕ
Допринос се плаћа на сва примања, укључујући хонораре, уговоре о делу, повремене и
привремене послове, накнаде за чланство у управним и надзорним одборима - објашњавају у
Фонду ПИО и рачунају да би у 2012. највећа основица могла бити 3.516.131 динар. Ову плату,
међутим, мало ко у Србији зарађује, па се они који уплаћују доприносе на овај износ могу
набројати на прсте.
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Испитује се 18 спорних приватизација
Већина је у фази преткривичног поступка. – У тужилаштву не желе да откривају детаље
Од 24 приватизације спроведене у Србији које су резолуцијом Европског парламента означене
као спорне, надлежна тужилаштва испитују 18, незванично сазнаје „Политика”. С обзиром на
то да су у већини случајева у току преткривични поступци детаљније информације о томе докле
се стигло са преиспитивањем и постоје ли, евентуално, индиције које би указивале на кривичну
одговорност неких од учесника у спорним приватизацијама, није било могуће добити.
Јавности је познато да је шеф делегације Европске уније у Србији Венсан Дежер рекао да су
спорна 24 случаја приватизације и корупције. Међутим, надлежна тужилаштва, макар на
основу онога што је до сада познато, испитују 18 приватизација.
Међу њима су „Сартид”, „Југоремедија”, „Мобтел”, „Це-марект”, АТП „Војводина”, „Лука
Београд”, „Новости”, Ветеринарски завод Београд. „Керамика Кањижа”, „Шинвоз”, „Застава
електро”, „Трудбеник градња”, „Срболек”, „Азотара Панчево”, Национална штедионица,
Концесија за пут Хоргош–Пожега, извоз шећера у ЕУ и продаја пословног простора
некадашњег обрачуна за плаћање – наводи „Политикин” саговорник близак истрази и каже да
су у свега три случаја („Мобтел”, „Це-маркет” и „Азотара Панчево”) у току кривични поступци.
Остали су, према његовим речима, у фази преткривичног поступка, а већина њих налази се у
надлежности Тужилаштва за организовани криминал.
.................................................
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 01.августа.
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Да ли ће због члана 38 држава плаћати
велика обештећења
За отказ морају да постоје објективни и проверљиви аргументи, каже Слободан Лаловић,
некадашњи министар за рад и запошљавање
Критике на рачун Закона о министарствима, тачније на члан 38 овог акта, којим је министрима
пружена могућност да у року од 45 дана предложе влади разрешење службеника на положају,
уколико нису остваривали резултате у свом раду, нису утихнуле са усвајањем тог акта, пре
неколико дана, у Скупштину Србије. Штавише, оне су сада упућене „у организованој форми”.
Неколико организација цивилног друштва, институција и појединци упутили су апел за
одбрану владавине права. Потписници апела захтевају од нове владе да не урушава владавину
права, како се каже, нелегалном сменом Дејана Шошкића, гувернера НБС и произвољним
разрешењима државних службеника.
Тим поводом Миљенко Дерета, посланик коалиције „Преокрет”, који је један од потписника
поменутог апела, каже, за наш лист, да се у Закону о министарствима не помињу никакви
критеријуми. „Процедура разрешења искључиво зависи од воље министра, што је озбиљно
кршење постојећег законског система”, објашњава он. А, на чињеницу да министар може да
предложи разрешење, али да о томе, како је предвиђено, ипак одлучује влада, он наводи да ће
„влада, наравно, да се договори како ће да гласа, а очигледно је постигнут договор да се смени
гувернер НБС, а због чега - нигде нам није речено”.
Он мисли да следе два паралелна тока. „Они ће спроводити закон онакав какав је, да би
обавили посао који су намерили, а ми ћемо тражити мишљење Уставног суда. Уставни суд ће,
као што смо навикли последњих година, једнога дана, када се буду створили услови, изаћи са
својим закључком”, каже Дерета и додаје да постоји закон о постављењу и разрешењу људи на
функцијама у којем је јасно прописана процедура и врло су јасни критеријуми у таквим
случајевима.
Подсетимо, само од почетка 2010. па до краја 2011. године Народна банка Србије потрошила је
више од милион евра на исплату обештећења радницима, којима је у претходним годинама
противзаконито дала отказ, а које су судови вратили на посао. Већина ових пресуда односила се
на период из 2003. године када је тадашњи гувернер Народне банке Србије Млађан Динкић
отпустио стотине радника, махом као технолошки вишак. Само до 2007. године број
отпуштених по овом основу био је, како је објављено, 1.140, а више од 600 њих тужило је тада
централну банку.
Да ли је ово – сада законско – решење за „одстрел” државних службеника на положају довољно
покриће да се неће поновити „скупа” 2003. година, коју су многи упамтили по лошем искуству
које су тада доживели, а која је државу прилично коштала због тада противзаконито
отпуштених радника?
Слободан Лаловић, министар рада, запошљавања и социјалне политике у првој влади
Војислава Коштунице, који је претходно радио у Самосталном синдикату и у УГС Независност
на стручним и правним пословима, претпоставља да ово сада што се чини јесте покушај да се
будуће одлуке учине формално законитим.
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Подсећајући да „у општем режиму радног односа”, тачније у Закону о раду, постоји могућност
да послодавац, односно директор, може раднику, ако не обавља квалитетно свој посао, да
изриче такву санкцију, Лаловић, за „Политику”, указује на то да неко ко даје отказ „мора
поуздано да утврди да човек не ради добро свој посао”, односно да у таквим случајевима морају
да постоје „објективни и проверљиви аргументи”.
Поједини посматрачи тврде да је поента оваквог законског решења да се омогући да са
положаја буду скинути чак и они службеници који су постављени на основу конкурса на период
од пет година и чије досадашње оцене рада нису незадовољавајуће. Да ли то личи на систем
дошао сам на власт, па хоћу да се решим туђих, а да доведем своје људе?
С тим у вези, Лаловић подсећа на то да постоји закон о државним службеницима, донет 2005.
године, према којем државни службеници треба да се третирају као било који радници, а да је
ваљда опште правило за све да се отпуштају они који не раде ваљано свој посао. „Проблем је
што се то, очигледно, ради у тренутку када се формира нова влада, па то онда личи на једну
врсту стварања ситуације за волунтаризам, могуће одмазде и слично. Треба, ваљда, увек да буде
– ко ваља, треба да буде и награђен, а ко не ваља....”, додаје Лаловић.
Б. Чпајак
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Koalicija-ne-menja-starosnu-granicu.sr.html

Коалиција не мења старосну границу
Иако постоје притисци да се у пензију иде с 67 уместо 65 година, у ПУПС-у тврде да се, за сада,
неће ништа мењати
Партија уједињених пензионера Србије упутиће новој влади предлог закона о социјалном
предузетништву, како би се нашло ухлебљење за око 100.000 радно способног становништва,
пре свега, оних старости између 50 и 60 година, који су остали без посла и које послодавци у
овим годинама неће поново да запошљавају, потврдио је за „Политику” Мома Чолаковић,
посланик ПУПС-а у Скупштини Србије.
Овим законом, уколико добије зелено светло владе, требало би да се помогне и
хендикепираним особама, као и социјално угроженима који немају ни посао, нити било какве
надокнаде од државе, односно практично немају од чега да живе.
Чим закон, који је иначе припремљен, каже Чолаковић, прође владу, биће упућен
посланицима у Скупштину. Нова влада, каже он, треба социјалну димензију да уважава као
економску, па тако ни пензије не могу бити социјална, него економска категорија, што ће бити
приоритет у раду новог министра рада и потпредседника владе Јована Кркобабића, каже
Чолаковић.
Упитан да ли очекује нове притиске ММФ-а када је у питању даља реформе пензијског система,
Чолаковић каже да ће их сигурно бити, али да оно што је потписано и договорено
коалиционим споразумом мора да се испоштује, без обзира на притиске споља.
– То пре свега значи редовност исплата пензија које ће пратити, како је законом и предвиђено,
раст зарада у јавном сектору. Пензијски систем је већ претрпео велике реформе које у многим
секторима још нису започете, тако да очекујемо да пре свега дође до економских реформи –
категоричан је он.
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Чолаковић каже да иако постоје притисци ММФ-а да се старосна граница за одлазак у пензију с
садашњих 65 година повећа на 67, да за сада сигурно све остаје по старом.Тек када се процени
да је наше становништво довољно способно да ради и после 65 година, размотриће се и тај
предлог, објашњава и наглашава да је коалиционим споразумом договорено и да државни
пензијски систем мора да се очува.
Иако се током предизборне кампање није много говорило о реформи пензијског система и
судбини пензионера, осим поделе такозване 13. пензије, Милан Ненадић, председник Савеза
пензионера Војводине, каже да би циљ нове владе морао да буде очување реалне вредности
пензија.
Потрошачке цене су од априла до данас порасле за 3,1 одсто, за колико су аутоматски пензије
обезвређене. Уколико 1. октобра, када треба да уследи ново усклађивање пензија, не буду
испратиле раст цена, биће додатно обезвређене. У овом часу просечна пензија у просечној
заради учествује са 57,8 одсто, каже он и додаје да би пензије осим раста зарада у јавном
сектору морале да се усклађују и са 50 одсто раста БДП. Пошто ове године тог раста неће бити,
пензије ће бити додатно обезвређене.
Да је на снази стара методолгија обрачуна зарада, из времена када је пензионерима обећавано
да ће просечна пензија у просечној заради учествовати с 70 одсто, оне би данас биле на ниво од
50 процената просечне плате, истиче Ненадић.
Он каже да би приоритет нове владе морао да буде повећана наплата доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање како се не би замерало Фонду ПИО да се дотира из буџета са скоро 50
одсто укупних средстава.
Фонд треба да се дотира из буџета, јер је државни, али с друге стране увођење сиве економије у
легалне токове, пооштрена контрола наплате доприноса, али и испуњење обећања појединих
министара у влади да ће се одрећи свих привилегија и живети као обичан свет, донело би
велике уштеде и пунило буџет.
Да проблеми нису у пензијском фонду, него у друштву и да би за бољитак био неопходан
опоравак привреде и повећање броја запослених који редовно плаћају доприносе, слаже се и
Љубиша Орбовић, председник Управног одбора Фонда ПИО.
Он неће да коментарише да ли очекује помоћ будућег министра рада, али каже да Фонд ПИО
није већ дуже време тема број један јавности због високих дотација државе, већ због пропадање
привреде Србије. Број запослених стално опада, а осим тога постоје и привилеговане групе које
не морају да плаћају доприносе.
Он је свестан да реформа ПИО мора да се настави, али да то не значи пооштравање услова за
пензионисање за жене.
– Изједначавање година за одлазак у пензију мушкараца и жена нећемо подржати, јер жене
већ сада имају и друга оптерећења, не само зато што рађају већ и због тога што имају више
обавеза и оптерећења у кући. Истовремено, оним женама које баш инсистирају да раде дуго као
и мушкарци, то треба омогућити – закључује он.
Јасна Петровић
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/335820/Radnicima-TV-Cacak-uruceni-otkazi

Радницима ТВ Чачак уручени откази
Бета
Радницима ТВ Чачак која је у стечају, данас су уручени откази и они су напустили просторије
ТВ, након више од месец дана штрајка и протеста због неисплаћених зарада, саопштио је данас
Синдикат те медијске куће.
Како се у саопштењу наводи, стечајни управник Алексије Калуђеровић штрајкачима је
предложио да оснују конзорцијум, али је 30 минута након тога пред стечајним судијом и
представником већинског власника изјавио да се предомислио.
Синдикат ТВ Чачак апеловао је на Агенцију за приватизацију да на време реагује, поништи
приватизацију и спречи гашење још једног чачанског предузећа.
Штрајк на ТВ Чачак која има 26 стално запослених радника и четири хонорарца, започео је 25.
јуна због неисплаћених зарада и дориноса за фебруар, март, април и мај 2012. године.
Синдикат ТВ је приликом последње контроле Агенције за приватизацију 18. јула 2012,
затражио раскид купопродајног уговора са представником већинског власника, због четири
заостале плате и дуговања фирме у износу од 28 милиона динара.
Привредни суд у Чачку донео је 23. јула решење о покретању стечјаног поступка на ТВ Чачак и
именовао стечајног управника Алексија Калуђеровића који је 24. јула обавестио запослене да
им престаје радни однос и наложио им да прекину емитовање прграма што су они одбили.
Решење о стечају суд је донео на предлог једног од повериоца, фирме "Про Висион" из
Београда, за неизмирени дуг од 871.781,00 динара.
Синдикат ТВ Чачак саопштио је да се у образложењу решења о покретању стечаја наводи да
укупан дуг износи 42,6 милиона динара, иако се приликом последње контроле Агенције за
приватизацију говорило о дугу у износу од око 28 милиона динара.
ТВ Чачак је основана 1999. године као општинско јавно предузеће, а приватизована је 2009.
године када је на аукцији званично купио Милош Бојовић који је тада био ученик четвртог
разреда чачанске Гимназије, да би касније власништво преузео његов отац, чачански
бизнисмен Зоран Бојовић.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/preskupa-hrana-tek-ce-nam-zagorcati-zivot

Прескупа храна тек ће нам загорчати живот
Ових дана на реду су нова поскупљења. Август ће донети више цене појединих
врста сухомеснатих производа, брашна, млека и млечних производа, слаткиша,
пића...
Сухомеснати производи поскупеће од пет до десет процената, брашно и тестенине од четри до
30, млеко и млечни производи од два до пет, слаткиши од пет до 25 посто...
По ко зна који пут отићи ће и кућна хемија, овог пута до 12 посто. Алкохолна пића биће
„жешћа„ и 12 посто, а како кажу поједини трговци, поскупеће и пасуљ – 20 процената, месне и
рибље конзреве – од седам до 19, смрзнуто воће и поврће – од пет до седам посто. У наредном
месецу и произвођачи цигарета, који то нису учинили у јулу, подићи ће цене између 10 и 20
динара по паклици.
Као главне разлоге за нове корекције ценовника произвођачи, односно добављачи, навели су
поскупљење сировина, као и нестабилан курс, који је премашио 118 динара за евро, а
произвођачи цигарета правдају се повећањем акцизе.
Ако нам је за утеху, пијаца је јефтинија, барем када је реч о сезонском воћу и поврћу. Али, ваља
имати на уму да ће суша, која је у протеклом периоду опустошила њиве и у најмању руку
преполовила биљну производњу, оставити последице на тезгама, те да се може очекивати
папрена јесен. Пољопривредници поручују да ћемо се, као што се сада кувамо у врелим летњим
данима, већ почетком јесени да се смрзавамо од цена на пијацама. У сваком случају, биће нам
све теже да напунимо потрошачку корпу, која је, по последњој анализи доскорашњег
Министарства пољопривреде и трговине, у мају износила готово 58.000 динара (57.920,59
динара) и вредела је 1,43 просечну зараду од 40.442 динара. За покриће минималне корпе
требало је издвојити 0,76 просечне зараде, или 30.580,66 динара.
Елем, у протеклој години готово да нема производа који није променио цену. Изузетак је
једино хлеб, чија је цена лимитирана уредбом Владе, али млинари и пекари поручују да је то
стање неодрживо те да би реална цена брашну била најмање 38 динара килограм, што изискује
поскупљење векне. Колико је пута за неку намирницу промењен ценовниик за протеклих 12
месеци, тешко и трговци могу да утврде. Рецимо само да је у јулу прошле године свињски бут
коштао од 380 до 460 динара килограм, а сада је од 490 до 650 динара, што је поскупљење од
33 посто. Јаја су пре годину дана била од пет до седам динара, а данас су од девет до 15, уље је у
јулу прошле године коштало 98 до 120 динара, а сада од 125 до 146 динара. Сунцокрет је такође
страдао у суши, очекује се слабији род а и светска кретања иду у прилог претпоставци да ће
зејтин бити још скупљи.
На годишњем нивоу, по проценама појединих економиста, храна је поскупела више од 30
посто. Заправо, колико скаче евро, толико и цене.
Управо за 30 одсто пао је и промет у трговинама.
С. Глушчевић
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Краставац рекордер
Зелена пијаца је најбољи показатељ како живимо. Она реагује на временске прилике, цене
горива, курс, кажу у Привредној комори Србије, указујући на реалну могућност да због суше
цене на тезгама цене узму залет пред крај лета. Наводе да је у јуну 2012. у односу на исти месец
прошле године највише на пијацама поскупео краставац, рекордних 88,5 посто. Следи
карфиол, 70 процената. Купус је скупљи готово 50 посто. Цене парадајза и паприке више су
трећину, а пасуља петину. Лимун је поскупео више од 44 посто. Јагоде су биле скупље трећину,
а банане и трешње петину.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/busan-budzet-placa-100000-radnika-propalih-firmi

Бушан буџет плаћа
пропалих фирми

100.000

радника

Међу највећим економским проблемима остављеним у аманет новим властима,
осим гигантске рупе у буџету, јесу и 177 великих предузећа која нису успела да буду
приватизована и сада у процесу реструктурирања.
У тим фирмама запослено је око 100.000 људи који, пошто њихова предузећа не производе
малтене ништа сем губитака, плате примају из државног буџета.
Да ствар буде још гора, то је можда тек мањи део проблема с предузећима у реструктурирању:
пошто их специјални статус штити од свакодневне наплате потраживања, те фирме су један од
кључних извора заразе неликвидности која хара Србијом и тиме практично даве целокупну
привреду.
У Војводини је несразмерно мали број тих предузећа – тек 28. Највише их је, по подацима
Агенције за приватизацију, у јужној Бачкој и јужном Банату (по девет) и Западнобачком округу
(осам), у средњем Банату и северној Бачкој је по једна фирма у реструктурирању, а у Срему и
северном Банату нема нити једне. Ипак, то не значи да та предузећа и у Војводини нису велики
социјални и привредни терет. Реч је неретко о великим послодавцима који, пак, сваке године
стварају огромне губитке.
Предузећа у реструктурирању у Војводини запошљавају нешто више од 6.000 радника;
највише их је у панчевачкој ХИП „Петрохемија„ (1.803) и сомборском „Борелију” (635), а по
неколико стотина запослених је на платном списку многих других фирми у том статусу –
„Мајевици” из Бачке Паланке, новосадским „Војводинапуту” и ЗГОП, затим „Вршачким
виноградима”, „Алекси Шантићу”, Индустрији стакла и „Утви” из Панчева, сомборском
„Севертрансу”, „Кулатрансу„...
Предузећа у реструктурирању су, по правилу, велики губиташи. Највеће губитке свакако
производи „Петрохемија”: само лане је то предузеће изгубило 11 милијарди динара, док су му
кумулирани губици око 35 милијарди. И многа друга од тих предузећа изгубе – не толико као
„Петрохемија” – али по неколико десетина или стотина милиона сваке године. Те фирме се
реструктурирањем штите од свакодневне принудне наплате потраживања, али је, по наводима
Агенције за приватизацију, све више одлука судова који пресуђују у корист поверилаца.
У Београду и ужој Србији ситуација је још гора пошто је тамо 149 таквих предузећа, која
свакако имају још више запослених и још веће губитке.
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– Та предузећа су преживела тако што је новац из буџета Србије усмераван у плате радника. За
велики број тих индустријских комплекса треба сада видети да ли је скупља цена њиховог
одржавања у животу или да се приватизују кроз стечај – изјавио је непосредно пред изборе
директор Агенције за приватизацију Владислав Цветковић, оцењујући да ће нова Влада тај
проблем морати да реши у наредну годину дана. Он је тада навео да многа од тих предузећа
нису на тржишту могла да се снађу ни у за привреду неупоредиво срећнијим временима, као и
да је огроман проблем како да се реши питање 100.000 радника који су сада на буџету, а зна се
да више немају посла.
Тај проблем је сада посебно актуелизован с обзиром на рупу у буџету која би до краја године
могла премашити две милијарде евра. Велико је питање да ли држава с тако јадним јавним
финансијама има пара да финансира плате 100.000 радника у предузећима у реструктурирању,
што чини око 20 процената свих запослених који раде за државу.
В. Чворков
http://www.dnevnik.rs/drustvo/oko-6000-dece-jede-samo-jednom-dnevno

Око 6.000 деце једе само једном дневно
У првој половини ове године број корисника народних кухиња увећан је за око
2.000. Наиме, на крају прошле године једини дневни оброк у Србији добијало је
29.500 особа, а сада 31.400. Међу њима је око 6.000 деце.
Расте број гладних у Србији
По подацима Црвеног крста Србије, млади до 18 године чине готово трећину корисника
народних кухиња. Тачније, 9.991 малолетника ручак добија у народној кухињи.
Како се продубљује криза, тако је све израженија потреба за отварањем нових народних кухиња
јер се процењује да је број оних који би у њима потражили једини дневни оброк много већи.
Тренутно Црвени крст има народне кухиње у 73 општине у Србији, а држава за њихов рад
издваја 360 милиона динара и још 200 милиона за ланч-пакете и хигијену. У свакој од
народних кухиња потребно је најмање четворо запослених за припрему, дистрибуцију и поделу
хране. У неким општинама храна се развози до најугроженијих који су напокретни.
Влада Србије обезбеђује десет основних артикала хране: брашно, уље, пиринач, тестенину,
грашак, боранију, ђувеч, купус, месне конзерве и зачине. У исто време, локалне самоуправе
плаћају трошкове припреме хране, струје, воде, плате куварима и другим запосленима, као и
свеже поврће. Неке од њих набављају и свеже месо, мада се оно у већини случајева обезбеђује
из донације.
Корисници народних кухиња дневно добијају пола литра куваног оброка и пола векне хлеба.
Оброци се припремају према нутриционистичким стандардима који обухватају неопходне
хранљиве састојке. Пет дана у недељи невољници добијају један кувани оброк, а за викенд
добијају ланч-пакете.
По подацима Светске банке, око 7,8 одсто наших грађана живи у екстремном сиромаштву, што
је око 900.000 људи. Новчану социјалну помоћ тренутно прима нешто више од 220.000
грађана, док око 218.000 најмлађих прима дечји додатак. Око 86.000 породица у Србији прима
новчану социјалну помоћ, а износ за носиоца права у породици је 6.774 динара. Дечји додатак
је 2.280 динара. Ти износи су далеко од дневних потреба породица и деце. Чак и они који имају
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редовна месечна примања, приморани су на то да се дневно “уклопе” у 222 динара јер, то је
износ до којег се дође када се просечна плата подели с бројем дана.
Нова власт најављује за јесен нову државну помоћ најугроженијима. Очекује се да ће
најсиромашнији пензионери добити 13. пензију од 15.000 динара. Тај износ неће добити
ођедном, али ће им свакако и на рате добро доћи да лакше презиме. Најавује се и закон о
социјалном предузетништву, који ће укључити расељене, ромску популацију, старије од 45
година, оне који не могу да нађу посао, особе с инвалидитетом.
Њима ће држава, како се најављује, давати субвенције да би започели сопствени бизнис, а биће
им омогућен и нижи ПДВ, биће ослобођени од плаћања пореза и доприноса, такси... Као модел
за израду новог закона о социјалном предузетништву користе се искуства Словеније, где је кроз
такав програм упослено око осам одсто материјално угрожених.
Љ. Малешевић
Догодине већи број народних казана?
Иако због повећања броја корисника и све више оних који немају шта да једу постоји потреба
за отварањем нових народних кухиња, Црвени крст Србије ће новој Влади Србије упутити
захтев да се настави финансирање постојећих да би барем садашњи корисници знали да ће и
наредне године добијати један кувани оброк дневно. Од новца у буџету зависи да ли ће држава
моћи да прошири број народних куњиха као и да обезбеди и друге намирнице које су потребне
да се побољшао топли оброк за сиромашне.

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1066:Manjak-u-razmeni-%C4%8Detirimilijarde-$&catid=31&Itemid=101

Мањак у размени четири милијарде $
У првом полугодишту ове године, судећи по основу најновијих података Републичког завода за
статистику, српска привреда не може се похвалити неким добрим резултатима, будући да су и
БДП и производња и спољнотрговинска размена у доларима, као и промет у трговини на мало
у сталним ценама, дакле реално, били мањи него у исто доба прошле године. Све је то само
потврда онога што се могло и наслутити - српка привреда још се није искобељала из рецесије, а
када ће још се не зна. Индустријска производња је у првом полугодишту ове у односу на исти
период прошле године била мања 4,2 одсто, у односу на лањски јун - четири и у односу на
прошлогодишњи просек - два одсто.
У јуну ове године у односу на исти лањски месец производња у снабдевању електричном
енергијом, гасом, паром и климатизацијом била је мања чак 14,8 одсто, рударству - 4,4 и
највећем и најзначајнијем сектору - прерађивачкој индустрији 1,8 одсто. Посматрано по
наменским групама производња енергије пала је 12,3 одсто, интермедијарних производа - 4,6 и
нетрајних производа за широку потрошњу - 3,1, док је порасла продукција капиталних
производа - чак 27,1 и трајних производа за широку потрошњу - један одсто. Највећи утицај на
пад индустријске производње у јуну ове, у односу на јун прошле године, имале су снабдевање
електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, производња основних метала,
основних фармацеутских производа и препарата, експлоатација угља и производња
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електричне опреме. И када се искључи утицај сезоне, индустријска производња је у јуну у
односу на мај пала 1,3 одсто, а била је мања и производња у прерађивачкој индустрији и то 1,9
одсто. У односу на лањски просек десезонирани пад укупне индустрије био је 2,7 одсто и
прерађивачке индустрије - 0,7 одсто. Спољнотрговинска робна размена Србије са светом у
првом полугођу достигла је 14,73 милијарди долара што је 4,1 одсто мање него лане у у исто
доба, док је у еврима она тежила 11,35 милијарди и већа је 3,8 одсто од лањске. Извезено је робе
за 5,37 милијарди долара, односно 7,1 одсто мање, док је увезено робе за 9,35 милијарди, што је
2,3 одсто мање него у исто доба лане. Извоз у еврима достигао је 4,14 милијарди, што је само
0,6 одсто више него лане, док је за увоз отишло 7,2 милијарде или 5,7 одсто више. Отуда је
дефицит у размени са светом достигао безмало четири милијарде, односно 3,98 милијарди
долара и виши је 5,2 одсто него у првом полугодишту прошле године, а у еврима он је достигао
13 милијарди и већи је чак 13,6 одсто од прошлогодишњег. Покривеност увоза извозом пала је
са лањских 60,5 на 57,4 одсто. (страна 3) @ АНТРФИЛЕ Други пад БДП-а Бруто друштвени
производ реално већ друго тромесечје узастопце реално је мањи него у исто доба прошле
године. У другом тромесечју ове године реални пад БДП-а, у ценама претходне године, у
односу на исти период претходне године био је 0,6 одсто, саопштио је Републички завод за
статистику. Истини за вољу у другом кварталу овај пад био је мањи од оног у првом тромесечју
од 1,3 одсто. Судећи на основу ових најновијих података може се само закључити да домаћа
привреда још није изашла из рецесије која је, судећи на основу чињенице да је у трећем и
четвртом кварталу десезонирани пад БДП-а био 0,7 и 0,3 одсто, започета средином прошле
године. (са 1. стране) Србија је највише трговала са земљама са којима има потписане
споразуме о слободној трговини, а земље ЕУ чине више од половине укупне размене, а други
по значају спољнотрговински партнер су земље Цефта споразума, са којима Србија има
суфицит у размени од 616,2 милиона долара, што је резултат углавном извоза пољопривредних
производа - житарица и производа од њих и разне врсте пића, као и извоза гвожђа и челика. У
извозу најзначајнији партнери биле су Немачка са 651,8 милиона долара, Босна и Херцеговина
- 520,3 милиона, Италија - 509 милиона, Румунија - 502,9 милиона и Русија - 375,7 милиона
долара. У увозу, главни партнери били су: Русија - 1,129 милијарди долара, Немачка - 1,030
милијарди, Италија - 872,4 милиона, Кина - 676,4 милиона и Мађарска - 455,2 милиона долара.
Највећи суфицит у размени остварен је са Црном Гором, БиХ и Македонијом, а највећи
дефицит са Русијом због увоза енергената, пре свега, нафте и гаса, а следи дефицит са Кином,
Немачком, Италијом и Мађарском. Промет робе у трговини на мало у јуну у односу на исти
месец лане у текућим ценама био је већи 6,6 одсто, али је реално и даље мањи и то 0,3, а у јуну у
односу на мај био је мањи и то номинално 0,8 и реално 1,8 одсто. У првом полугодишту ове у
односу на исти период прошле године промет је у текућим ценама био већи 5,1 одсто, али је у
сталним ценама мањи 0,9 одсто, саопштио је Републички завод за статистику.

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1072:Odla%C5%BEe-se-prinudnalikvidacija-preduze%C4%87a&catid=31&Itemid=101

Одлаже се принудна ликвидација предузећа
Агенција за привредне регистре (АПР) саопштила је јуче да се одлаже примена одредби Закона
о привредним друштвима о покретању поступка принудне ликвидације предузећа. Ова одлука
донета је на основу мишљења које је сада већ непостојеће министарство економије и
регионалног развоја Агенцији упутило још 8. јуна и у којем стоји да примену наведених
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одредби треба одложити до доношења измена и допуна Закона којима би се поступак принудне
ликвидације детаљније уредио. Сама АПР је пак, своје дилеме у вези са овим поступком на
адресу бившег министарства упутила још почетком маја.
Но, без обзира на “дуго путовање” међусобне преписке ове две државне институције до
јавности, у образложењу датог мишљења наводи се, дакле, да Закон о привредним друштвима
који прописује институт принудне ликвидације не садржи упућујуће норме којима се прописује
тај поступак и сходна примена одредби везаних за уређење добровољне ликвидације или неких
других законских одредби за спровођење принудне ликвидације те да стога “не постоји
довољан правни оквир који би у целости регулисао ову материју”. Имајући у виду да су “у
целости ван правне регулативе остала питања правних последица покретања поступка
принудне ликвидације” и питања спровођења тог поступка, односно правног и фактичког
статуса привредног друштва над којим је покренута принудна ликвидација, али и сврху
одредаба о принудној ликвидацији чији је циљ заштита поверилаца, постоји реална опасност,
каже се даље да се овако недовољно регулисан институт злоупотреби. Односно, да “интереси
поверилаца буду изиграни”. Најзад, у мишљењу које је потписала помоћница министра
Мишела Николић, закључује се да је одлагање примене института принудне ликвидације
потребно и с обзиром на сврху самих одредби о принудној ликвидацији, статусни карактер
уписа у регистар, права и обавеза чланова друштва и поверилаца, као и с обзиром на примену у
случају изостанка одлучивања надлежног органа или члана друштва. Узгред, кад је реч о
последицама брисања друштва из регистра у случају принудне ликвидације, у постојећем
Закону стоји да имовина брисаног друштва постаје имовина његових чланова сразмерно
њиховим уделима у капиталу, а да се, ако је реч о ортачком друштву које нема капитал
расподељује на једнаке делове између ортака. У истом одељку наводи се и да потраживања
поверилаца застаревају у року од три године од дана брисања друштва из регистра и да након
брисања чланови одговарају за обавезе друштва у складу са одредбом која регулише њихову
одговорност у случају ликвидације, при чему контролни члан ако је реч о ДОО и контролни
акционар у АД одговарају неограничено солидарно и након брисања друштва из регистра.

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1005:U-martu-0,4-odsto-manjezaposlenih&catid=9&Itemid=120

У марту 0,4 одсто мање запослених
У марту ове године у Србији је било 1,730.069 запослених и то је у односу на септембар прошле
године мање за 0,4 одсто, саопштио је Републички завод за статистику. Код правних лица
запослених је било 1,338.805, што је у односу на лањски септембар више за 0,2 одсто, док је за
2,4 одсто смањен број регистрованих предузетника и запослених код њих и свео се на 391.264.
Процентуално највећи пад запослености код правних лица у марту у односу на септембар 2011.
године, био је у секторима пословање с некретнинама - 3,6 одсто и пољопривреда, шумарство и
рибарство - 3,4, док је највећи пораст запослености био у секторима административне и
помоћне услужне делатности - 6,4 и информисање и комуникације - 3,8 одсто.
Са убедљиво највећим падом броја запослених и то од 4.945 људи суочила се прерађивачка
индустрија, док је број запослених највише порастао у трговини на велико и мало и поправка
моторних возила - за 4.486 људи. Л. Ћ.
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1060:U-blokadi-2.851firma&catid=9&Itemid=120

У блокади 2.851 фирма
У Србији је на крају јуна 2.851 фирма испунила услове за покретање стечаја због непрекидне
блокаде рачуна у трајању од једне године, објавила је Народна банка Србије. Међу наведеним
компанијама су Гоша из Смедеревске Паланке, клиника Децедра из Београда и Српска
фабрика стакла из Параћина. На крају маја 606 фирми имало је блокиран рачун дуже од једне
године. Од ове године аутоматски стечај следи после годину дана блокаде рачуна, за шта је
раније услов била двогодишња блокада рачуна. Према саопштењу објављеном јуче на сајту
НБС www.нбс.рс, Уставни суд је на седници 12.
јула неуставним прогласио одредбе члана 13. став 3. Закона о стечају, као и одредбе чланова
150. и 154. Одлука је објављена у Службеном гласнику 25. јула. На основу тога, НБС као
организација која спроводи поступак принудне наплате, није више у обавези да судовима
надлежним за спровођење стечаја доставља обавештења о фирмама које су обуставиле плаћања
у непрекидном трајању од најмање годину дана. То значи да НБС више неће морати да
објављује ни спискове фирми које су испуниле услове за покретање стечаја.

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1090:Re%C5%A1iti-problemdugovanja&catid=9&Itemid=120

Решити проблем дуговања
Предузетници ће и од нове Владе тражити да реши проблем дуговања предузећа за
неизмирене порезе и друге обавезе према држави, рекао је Тањугу председник Скупштине
Заједнице предузетника у ПКС Мирослав Миладиновић. Истакао је да не може прецизно да
каже колика су та неизмирена дуговања предузећа, али је навео да су процене да је реч о износу
који премашује сто милијарди динара. Миладиновић је подсетио да је са претходном владом
био договорен закон о отпису камате на доспеле, а неизмирене обавезе, па ће се доношење тог
правног акта, уз одређену дораду тражити и од нове владе.
Миладиновић тврди да су поменута дуговања настала због нереално обрачунатих камата. Са
сигурношћу тврдим да је свега 36 одсто основни дуг или главница, а преостали износ су камате,
нагласио је Миладиновић истичући да је овај проблем изазвао општу пометњу међу
предузећима, а многе фирме довео на руб стечаја. Овај предузетник је упозорио да се сваким
даном смањује број предузетничких радњи као и да велики број прелази у сиву зону. Према
његовим речима, на недавном састанку у Пореској управи представницима предузетника је
предочено да се у групи оних који дугују убрајају и предузетници који дугују један динар за
неизмирене обавезе, па су тако у истој групи и они који дугују мале и велике износе. Наш
предлог ће бити да се омогући одлагање измирења доспелих дуговања на период од годину до
пет година, навео је Миладиновић. Он је истакао да досадашњи модел репрограма дуговања
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није био добар, јер се могло догодити да се једанаест месеци дуговање измирује у року, а да
последњег дванаестог месеца предузетник у томе, из неког разлога не успе, да све падне у воду
и да се поново врати обрачунавање камате. Миладиновић је нагласио да би предузетници, у
случају да се обезбеди мировање плаћања обавеза према држави на период од годину до пет
година, могли редовно да измирују своје текуће обавезе и тако допринесу пуњењу буџета. Не
видимо зашто Влада и министарство не би применили ово решење, додао је он али и предочио
да приликом усвајања овог решења не треба изгубити из вида и ревносне предузетнике, за које
треба обезбедити одређене бенефите, као што су одлагање плаћања ПДВ-а, или неку другу
врсту пореског кредита. Миладиновић је указао и да паралелно са фискалном консолидацијом,
нова влада треба да ради на смањењу сиве економије која годишње однесе око шест милијарди
евра. Сива економија је наша рак рана, рекао је Миладиновић. Миладиновић сматра и да
наплата пореза на додату вредност (ПДВ), након наплате робе нема реалну подлогу да одмах
заживи, али ће се предузетници борити да то тако буде. Или, замена за то решење би могла да
буде да се предузећима омогући рок од 60 дана да наплате своју продату робу, рекао је
Миладиновић. Тањуг @АНТРФИЛЕ: Форум МСП за обликовање захтева предузетника
Миладиновић је најавио да ће после 15. августа у Привредној комори Србије бити одржан
форум малих и средњих предузећа на коме ће бити донети одређени закључци са којима ће се
ићи ка извршној власти. Предузетници имају пуно захтева, а један од њих ће бити и брзо
формирање Развојне банке како би се омогућило малим и средњим предузећима да лакше дођу
до капитала, навео је он.

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1016:Posao-%C4%8Deka-30.000ljudi&catid=11&Itemid=122

Посао чека 30.000 људи
Град Врање и шест општина Пчињског округа тренутно имају нешто више од 35.000
запослених и скоро 30.000 оних који чекају на посао. Начелник Пчињског округа Будимир
Михајловић каже да, у опасном приближавању ове две бројке, види непремостиве проблеме на
једном месту, али и задатак број један за сва нова општинска руководства. Армија од 30.000
људи који чекају на посао и стопе незапослености које су: у Прешеву 70 одсто, Трговишту и
Босилеграду 60, Бујановцу и Владичином Хану 50 одсто, јесу болна питања и за нова
руководства у овим општинама, али и за државу Србију, каже Михајловић за Тањуг.
Он додаје да је отварање нових радних места било питање број један на састанку који је
организовао са тек изабраним председницима шест општина Пчињског округа. Ми у овом
мандату очекујемо наставак радова на два капитална инфраструктурна пројекта, који ће у
знатној мери погурати стопу запослености. То су изградња гасовода од Лесковца до Врања и
наставак радова на Коридору 10 на територији Врања, Владичиног Хана, Бујановца и Прешева,
истиче начелник Михајловић. Тањуг
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Решење проблема привреде
Председник Асоцијације малих и средњих предузећа (МСП) Милан Кнежевић најавио је јуче да
би ускоро требала да се формира јединствена организација послодаваца у којој би поред те
асоцијације били и пословни клуб Привредник и удружење Послодавац. То би могло да се деси
у наредних седам дана, казао је он агенцији Бета. Кнежевић је нагласио да ће таква јединствена
организација заједно са министарством финасија и привреде Србије радити на хитном
решавању проблема у привреди. Том јединственом организацијом ће се доћи до укрупњавања
и покушаћемо да се схвати да су мала и средња предузећа једина која могу извући Србију из
кризе, а не политичке фразе и празна обећања, казао је он.
Кнежевић је додао и да је министар привреде и финасија Млађан Динкић већ првим најавама
показао одлучност у решавању одређених горућих проблема који су годинама заташкавани и
нису решавани, а на које су послодавци указивали. Ми годинама захтевамо пре свега пореску
реформу која ће растеретити рад, а која ће оптеретити порезе на добит предузећа и порез на
имовину. Тражимо и хитно решавање орочених плаћања у року од 60 дана са формирањем
посебних јединица у судовима који ће решавати привредне спорове како би се убрзала наплата,
казао је он. Према његовим речима, треба решавати и проблем црног тржишта и сиве
економије како би могао да се ослободи један део тржишта који ће мотивисати привреднике да
улажу. Кнежевић је навео и да привредници морају да се растерете и парафискалних давања и
обавеза, као и да се спроведе до краја гиљотина прописа и донесу припадајући закони, као што
је закон о занатству јер је Србија једина земља у Европи која такав закон није донела. Уколико
овакве мере спроведемо онда ће доћи до стабилизације радних места. Сад треба само да
учинимо све да не долази до нових отпуштања па тек пошто стабилизујемо пословање онда ће
доћи до заустављања тренда губитка радних места и нових запошљавања, казао је Кнежевић.
Према његовим речима, јако је битно да се у овом тренутку сви проблеми почну решавати, као
и да се орочи време за њихово решавање и да се именују извршиоци који ће их извршавати. Он
је казао и да се порез на добит предузећа мора повећати, а да је погрешно повећање акциза на
дуван и нафтне деривате, јер ће то довести до повећања цена и погурати инфлацију. Ако
повећате цене долазите у опасност да смањите потрошњу што се нама неколико пута догодило,
казао је он. Кнежевић је додао и да је за привреднике прихватљиво да се изврши пореска
реформа и да се ПДВ повећа за два одсто, наглашавајући да није истина да би то додатно
оптеретио буџет потрошача. Уколико би се растеретили пореза и доприноса на рад, ми бисмо
та два процента укалкулисали у трошкове пословања и не бисмо подигли цену ни за један
једини динар, нагласио је Кнежевић. (Бета) @ЛЕГЕНДА:Мала и средња предузећа једина која
могу извући Србију из кризе
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Генерални штрајк у предузећу Минел - трафо
Асоцијација слободних и независних синдиката и Самостални синдикат предузећа Минел трафо из Младеновца донели су одлуку о ступању у генерални штрајк од 2. августа, уз
поштовање минимума процеса рада. Генерални штрајк ће почети ујутро у седам часова и
спроводиће се у просторијама и кругу предузећа, а штрајк ће трајати до испуњења захтева или
до постизања договора са послодавцем, наведено је у саопштењу Асоцијације слободних и
независних синдиката (АСНС). Од послодавца синдикати траже исплату фебруарске зараде
закључно са данашњим даном, као и исплату мартовске зараде и 50 одсто априлске најкасније
до 15.
августа. Тражи се и исплата остатка априлске зараде до краја августа. У саопштењу
прослеђеном медијима захтева се покретање производње и решавање нагомиланих проблема у
предузећу. АСНС Минел - трафо, истиче се, данас је упутила допис генералном директору тог
предузећа Драгану Павићевићу и председнику Управног одбора (УО) Јурају Смлатнику са
захтевом за хитним решавањем нагомиланих проблема у фабрици. Компанија АБС Минел је
тренутно највећа и најуспешнија компанија из комплекса електромашиноградње у Србији.
Компанија у оквиру компаније АБС Електро, међународне групе компанија која је пословно
присутна на три континента, у преко 20 земаља и која има преко 4.000 запослених. У саставу
АБС Минела на територији Србије послује седам компанија: АБС Минел Трансформатори, АБС
Минел Трафо, АБС Минел Фепо, АБС Минел Електроопрема, АБС Минел Електроградња, АБС
Минел Контактне мреже и АБС Минел Инжењеринг, са преко 1100 запослених. Компанија АБС
Минел Трафо из Младеновца основана је 1958. и има преко 300 запослених. Вишедеценијско
искуство у пројектовању, изради, испитивању и сервисирању уљних и сувих дистрибутивних
трансформатора, пригушница, трансформатора специјалне намене, аутотрансформатора,
регулационих трансформатора, трансформатора за уземљење, били су разлог пословања ове
компаније и ван граница Србије.

Е - НОВИНЕ
http://www.e-novine.com/srbija/vesti/68853-Nagrada-podrku-reformi.html

Синдикат правосуђа Србије

Награда за подршку реформи
Председница Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић упутила је писмо
Дирекцији за управљање одузетом имовином Министарства правде захтевајући
одговор на питање због чега је Дирекција дала на коришћење простор
нерепрезентативном Новом синдикату правосуђа, познатом по одсуству било
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какве критичке речи о накарадној реформи правосуђа. Писмо директору
Дирекције Југославу Стојиљковићу преносимо у целини
Господине директоре,
молим вас да ме обавестите по ком правном основу сте дали на коришћење пословни простор
Новом синдикату правосуђа Србије, који се налази у Београду, у Ул. Војислава Илића број 13.
Подсећам вас да синдикат није државни орган него интересна организација. Чланови
синдиката су запослена лица, тако да је у конкретном случају посебно интересантно то што је
председница Новог синдиката правосуђа Србије – Славица Живановић, која је уз социјални
програм напустила српско правосуђе 2009. године, односно она није запослено лице у
правосуђу. Наглашавам и то да Нови синдикат правосуђа Србије није чак ни репрезентативан,
као и то да га чине само четири правосудне организације са целе територије Републике Србије.
Да ли је основ за доделу овог пословног простора, можда, то што Нови синдикат правосуђа
Србије ниједном речи није критиковао накарадну реформу правосуђа? Будите љубазни па на
овај захтев одговорите у што краћем року, јер јавност има право да зна шта радите са одузетом
имовином!
Још увек с поштовањем.
Председница,
Слађанка Милошевић
Синдикат правосуђа Србије
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